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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM.

TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset
Ei kokousasioita.

Koulutustiimin palkkiot
Esitys

Koulutustiimi esittää palkkioiden maksuun muutosta (liite).
Esitys 1: Koulutustiimin sihteerin tehtävästä Merja Laitiselle 1000e/kertapalkkio vuodelle 2021.
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Merja Laitiselle maksetaan kertapalkkio 1000 € vuodelta 2021.

Esitys 2: Koulutustiimi esittää, että kaikkien Koulutustiimin jäsenten työstä
ja sovitusta läsnäolosta tilaisuuksissa maksetaan palkkio seuraavasti:
• Arki-ilta => 40 euroa
• Lau tai su => 80 euroa = puoli päivää
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että tarkennetaan henkilömäärä per tilaisuus: Kaikkien koulutustiimin ja jaoston jäsenten työstä ja sovitusta läsnäolosta maksetaan palkkio niille henkilöille, jotka eivät saa toimihenkilöpalkkiota.
Päätös

Esitys 1: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti kertapalkkion 1000 € vuodelle 2021 koulutustiimin sihteerille Merja Laitiselle.

Esitys 2:
Hallitus päätti, että sääntömääräisten kokousten järjestelyt ja vastuut
kuuluvat hallituksen jäsenille, ei koulutustiimille.
Hallitus päätti, että työvaliokunta käsittelee uudelleen esityksen 2. Samalla työvaliokunta valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen matkustussäännön ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat.
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Alueyhdistyksen toimintaan liittyvien tilaisuuksiin liittyvät kustannukset, jotka on maksettu henkilökohtaisella kortilla
Esitys

Miten maksetut kustannukset korvataan.
Työvaliokunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisen 2020
Esitys

Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2020 ja hyväksytään esitetyn mukaisena (liite)

Päätös

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020 esitetyn mukaisesti
kevätkokouksessa esitettäväksi.

Esitys

Päätetään hyväksyä tilinpäätös kevätkokouksessa esitettäväksi (liite)

Päätös

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2020 kevätkokoukseen esitettäväksi.

Jaostot

VOL
Jaosto käsitteli 11.3. kokouksessaan:
•

•

•

Jaoston tapahtumien päivitys
o Kuntavaalipaneeli 31.3.21
o Opiskelijainfo /EBE ry 17.3.21
o Varhaiskasvatuspäivän konsertti 18.3.21
▪ OAJ-Uusimaa osallistuivat mukaan tapahtumaan puheenjohtajan johdolla (erillinen, sovittu maksu heidän
jäseniltään).
o "Opettajuus kannattaa kampanja" - jaoston osallistuminen
Kuntien kuulumiset
o järjestelyeräneuvottelut
o työajanseuranta
o erilaiset työaikamallit
o maskiohjeet
Työhyvinvointi
o henkilöstön jaksaminen
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•
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•

Palautteet jaoston tapahtumista
o edunvalvonnallinen koulutus 10.3, kouluttaja Kirsi Sutton,
osallistujia 116
o heijastinliivien jako
Vol -hallitus 15.2.21
Jaoston kuntavaalirahat
o valituille vaikuttamistilaisuus

Merkittiin tiedoksi.

YSI
Jaosto käsitteli kokouksessaan:
•
•

•
•
•

OAJ Sitoutunut
o käytiin lävitse OAJ sitoutunut asiaa ja tehtävänannon mukaisesti jaettiin vastuu videonkuvaamisesta tähän.
Järjestelyvara erä
o saatiin tiedonanto kaupungeilta, kuinka sopimuskauden järjestelyvara erä on jaettu Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja
Helsingissä.
Kuntavaalit 2021
o alueasiantuntijan, ysin ja oao:n yhteiset kuntavaali webinaarit
Ysi-jaoston kokoonpanossa muutoksia
o valittiin uudet varsinaiset jäsenet alueasiantuntijan ja puheenjohtajan tehtävänhoitajien muutosten vuoksi.
OAJ-YSI:n alueellisen vaalipiirin äänestystapa valtuustovaaleissa on
uurna- ja sähköinen vaalitapa vuonna 2022. Asia tiedoksi saatettu
OAJ:n erityisasiantuntija Pekka Silkosuolle.

Merkittiin tiedoksi.

OAO
Jaosto kokoontui 16.03.2021 klo 17.00 – 19.00 Teamsin kautta. Paikalla 18
arsinaista tai varajäsentä.
Keskusteltiin koronatilanteesta ja sen vaikutuksesta arkeen, järjestelyerän
määräytymisestä eri oppilaitoksissa, haasteista eri oppilaitoksissa ja oppivelvollisuuden laajentumisen myötä oppilaitosten valmistautumisen tilannekatsaus ja etäopetuksen haasteista.
Keskusteltiin myös jaoston tulevista tapahtumista ja alueyhdistyksen yleisistä tapahtumista, Cityshoppari-edusta muistuteltiin ja alueyhdistyksen
lähestyvästä kevätkokouksesta ja 10-vuotissyntymäpäivästä.
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Puhuttiin #sitoutunut kampanjasta ja kuka tekee videot. Puhuttiin seuraavasta alueyhdistyksen ja HOYA:n kansanedustajatapaamisesta 24.03 klo
16-18.30 ja kannustettiin ilmoittautumaan mukaan.
Jatketaan yhdysopettajarekisterin kokoamista.
Tammikuulle suunniteltu Riviera-elokuvateatterin jäsenilta siirtyy edelleen
koronarajoitusten takia syksyyn.
Helmikuulle suunnitellut kuntavaalivaikuttamistilaisuudet järjestetään yhdessä YSI-jaoston pj:n Karetien ja alueasiantuntija Piiroisen kanssa webinaareina (keskiviikkona 17.3 Helsinki, torstaina 18.3 Espoo ja Kauniainen
ja Vantaan tilaisuus 16.4. kaikki klo17.00-18.30).
Kuntavaalien äänestyspäivä siirrettiin 18.4.2021 -> 13.6.2021
Toukokuulle tai elokuulle luontoretki Nuuksioon tmv. mahdollinen yhteistyötapaaminen ja retki Turkuun Varsinais-Suomen alueyhdistyksen luo.
Näiden toteutumien siirtyy syksyyn.
Vieraana oli Riitta Ristlakki AO:n ja OAO:n hallituksesta
•
•
•

AO:sille yto-opettajille lähetetty kysely AO:sta
varajäsenet voivat osallistua kuulijana AO:n hallituksen kokoukseen
järjestörakenteen muutoksesta toivotaan mielipiteitä

Jäsenyhdistysten kuulumisia:
Stadin AO
• vapaajaksojen sijoittumisesta päättämisessä erilaisia käytänteitä;
toiset esihenkilöt päättävät yksipuolisesti, toisilla kampuksilla tiimit päättävät, yleensä joulun aikaan 2 viikkoa vapaajaksoja
• E-osiosta siirtyneillä pääosin vain 17 % sitomatonta
Omnia
•
•
•
•
•
•

järjestelyeräneuvottelut käyty
paikallisyhdistys tehnyt kannanottoja
luottamusmiehet ja pj pääsee pedagogiseen johtoryhmään
ytoista näyttöjä työelämään
opettajien jaksaminen koetuksella
opettajille aamukahveja teamsissä (aiheina esimerkiksi oppimateriaalien hankinta, opintojen seuranta)

Taitotalo
• väsymistä
Varia
•

varauduttu oppivelvollisuuden laajentamiseen

OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Tiivistelmä

3/2021

5 (10)

8.4.2021

•
•
•

huoli opettajien ja tilojen riittämisestä
paljon pajatoimintaa
opiskelijat väsyneitä, toivovat lähiopetusta

Suomen Diakoniaopisto
• tsemppiryhmiä perustettu (valmistauduttu oppivelvollisuusiän
nostamiseen)
• järjestelyerä jaettu kaikille opettajille
• työterveysturvallisuuteen panostettu
• opiskelijat edenneet koronan aikana hyvin
Perho liiketalousopisto
• uraohjausbonus
• uupumusta (määrätty 7,5 h joka päivä)
• opettajien vuosityösuunnitelmaa muutettu yksipuolisesti
Laurea
• sairauslomien merkitseminen toimivaa
• työajan seuranta aloitettu Repo-järjestelmään
• kaikki hyvin
Live ammattiopisto
• vapaajaksoista 10 viikkoa määrätty ja 2 viikkoon saa itse vaikuttaa
• ohjaajat toimii opettajina opettajien vapaajaksoilla
Humak
• kokonaan etäopetusta
• väsymistä
• varauduttu oppivelvollisuuden laajentamiseen
• huoli opettajien ja tilojen riittämisestä
• paljon pajatoimintaa
• opiskelijat väsyneitä, toivovat lähiopetusta
Suomen Diakoniaopisto
• tsemppiryhmiä perustettu (valmistauduttu oppivelvollisuusiän
nostamiseen)
• järjestelyerä jaettu kaikille opettajille
• työterveysturvallisuuteen panostettu
• opiskelijat edenneet koronan aikana hyvin
Merkittiin tiedoksi.

YLL
Jaosto kokoontui 11.3.
Ilmoitusasiat:
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•
•

•

OAJ-PKS:n hallituksen kokous (4.3.)
AALTO-yhdistyksen vuosikokous (18.3.)
Taideyliopiston hakemus paikallisyhdistykseksi: vielä kesken
o Vakinaistettu 80 opettajaa
Tilanne yliopistoissa: kerrottiin uutisia eri yliopistoista

1.

PSYLL:n tulevaisuus
Keskustelua yhdistyksen tulevaisuudesta ja lakkauttamisesta
johtuen OAJ:n organisaatiouudistuksen tuomasta päällekkäisyydestä OAJ PKS:n yliopistojaoksen kanssa. Yhdistys voi purkautua kokouksessaan 2/3 äänillä. Pyydetään jäsenyhdistysten
hallituksia käsittelemään ja kommentoimaan mahdollista purkautumista, ja jatketaan selvitystä niiden perusteella. Tätä
varten laadittu kysely, jossa esitelty asia.

2.

Kevään toiminta
Tarjotaan keikalla.fi -palvelusta lippuja kahteen tapahtumaan
enintään 50 jäsenille.

3.

Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita

4.

Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovitaan myöhemmin DOODLE:n kautta.

Merkittiin tiedoksi.

JÄSENTOIMINTA
Tiedottaminen ja viestintä
Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:
• Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien Teams-palaveri 24.3. –
mukana OAJ PKS ja Hoay (liite)
o paikalla: Salla Sutinen, Antti Karetie, Markus Ropponen,
Hanna Iso-Kuortti, Tiina Pesonen, Elina Seppo, Toivo Heikkilä, Antti Piiroinen, Timo Ohmero, Ulla Jauhiainen, Minna
Bucht, Tuula Jägeroos
Koulutus ja muut tilaisuudet
Menneiden tapahtumien arviointi
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•

Eläkeinfo 17.3. (aamu-webinaari), noin 20 opettajaa paikalla (hallituksesta paikalla Merja Laitinen ja Antti Piiroinen).
OAJ Nope -webinaari, Ropponen & Sarpila, noin 200 nuorta opettajaa paikalla
Kuntavaalitapahtumia (webinaarissa oppivelvollisuuden laajentaminen ja kuntavaalipaneeli, YSI ja OAO. Alustaja: Tuomo Laakso ja
Pauliina Viitamies (OAJ)):
o 17.3. Helsinki
o 18.3. Espoo ja Kauniainen
o 6.4. Vantaa
Kuntavaalitapahtumia VOL – kaksivuotinen esiopetus ja lapsen
tuki; alustaja Auli Setälä
o 31.3.
o paikalla 19 osallistujaa

Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta
• Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 14.4.2021 (toteutus vain webinaarina) – siirretty marraskuulle
• Tuttu on turvallista -webinaari 14.4.2021, 16:30 (Tea Jokiranta,
työhyvinvoinnin asiantuntija)
• Hyvinvointia Opettajalle - HOPE-webinaari, 17.4.2021, klo: 11:00
(= KOPE)
• VOPE 22.5.2021
• Eläkeinfot:
o 19.5. (ilta) (Akava-talo → webinaari)
• Vuoden 2021 sopimuskoulutukset – PKS:n ja Uudenmaan alueellinen YT-päivä
o 23.11.2021 ja/(tai)
o 30.11.2021
• SuomiAreena 12-16.7.2021 Porissa.
• Uusien opettajien infot / Markus Ropponen
Merkittiin tiedoksi.
OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia
• Alueelliset neuvottelupäivät (YSIäiset luottamusmiehet) 25. –
26.3.21, alueasiantuntijat (OAJ PKS ja OAJ Uusimaa) tekevät yhteistyötä OAJ:n kanssa
• OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteistyöpäivällinen (sopimatta)

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat anoo ansiomerkkiä Marjatta Karkkulaiselle. Esitys tulee myöhemmin.
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Koululiikuntaliitto
Ei kokousasioita.

Hallituksen yhteinen seminaaripäivä, sis. OAJ PKS: 10-vuotisjuhlien suunnittelun
Esitys

Hallituksen 10-vuotisjuhlien suunnittelupäivä 17.4.
– perutaan
10-vuotisjuhla - gaala-ilta - 28.8.2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA
Esitys

Kuullaan ajankohtaisista alueelta:
•

PKS alueasiantuntija:
o 15.3. julkaistiin tulokset kuntapäättäjäkyselystä, joka antaa eväitä vaikuttamistyön vahvistamiseen tulevalla kaudella.
o Poimintoja kyselystä:
▪ Mitä seuraavista OAJ:n tietolähteistä olet hyödyntänyt valtuutetun työssäsi koskien sivistystoimeen
liittyvää päätöksentekoa?
▪ Alueellani toimiva OAJ:n paikallisyhdistys 32 %
▪ Alueellani toimiva OAJ:n alueyhdistys 21 % (suurin
alueyhdistyksistä)
▪ Mistä seuraavista tietolähteistä haluaisit mieluiten saada tieto OAJ:ltä?
▪ Alueellani toimiva OAJ:n paikallisyhdistys 43 %
▪ Alueellani toimiva OAJ:n alueyhdistys 32 % (selkeästi suurin alueyhdistyksistä)

•
•
•
•
•

Arvostus -hanke:
Aluemiitti 18.3.2021
#sitoutunut -kampanja
hankkeen kampanjasivut 24.3. www.tehdaantulevaisuuksia.fi
Facebook: Ota käyttöön kampanjan ilmeellä tehty profiilikuvakehys. Löydät ohjeet 24.3. alkaen kampanjasivulta (www.tehdääntulevaisuuksia.fi). Erityisplussan saat, jos lataat Facebookiin itsestäsi
uuden mustavalkoisen kuvan, vaikkapa perjantaina 26.3. tai koska
tahansa sen jälkeen, ja käytät kehystä siinä.
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•

•

•

•

Instagram: Postaa itsestäsi mustavalkoinen kuva, jossa katsot suoraan kameraan. Kerro saatetekstissä mihin sinä olet työssäsi sitoutunut tai mikä sinusta tekee työstäsi tärkeintä. Muista tunniste:
#sitoutunut
Viikoilla 13–15 sekä 23 Sitoutunut-mainoksia näkyy katukuvassa.
Ota kuva mainoksesta ja postaa se Twitteriin! Kerro tekstissä fiiliksesi. Vaikka näin: Näiden näkeminen kyllä lämmittää joka kerta
näin XX- opettajana. www.tehdaantulevaisuuksia.fi #sitoutunut
Jaa ainakin yksi Sitoutunut-artikkeli: Kampanjasivulla julkaistaan
11 eri työtehtävissä ja eri koulutusasteilla työskentelevän kampanjakasvon haastattelut. Jaa ainakin yksi niistä linkkinä! Vaikkapa
omaa tehtävääsi lähinnä olevan haastattelu. Saateteksti voi olla
vaikka tällainen: Näin 20 vuotta luokanopettajana työskennelleenä on helppoa samastua Joannan näkemyksiin työn merkityksestä ja haasteista. Lukusuositus! [LINKKI] #sitoutunut
Kampanja-aikataulu PKS:n facebookissa:
o 26.3. kampanjasivun jako
o 30.3. Alueen sitoutunut video (Élina Wallin)
o 1.4. OAJ:n arvostuspäivityksen jako
o 6.4. Alueen sitoutunut video (Petra Siltainsuu)
o 8.4. OAJ:n arvostuspäivityksen jako
o 10.4. Alueyhdistyksen sivulta artikkelin tai blogin jako?
o 13.4. Alueen sitoutunut video ?
o 15.4. OAJ:n arvostuspäivityksen jako
o Seuraava aluemiitti 7.4.2021
Kuntavaalit 2021:
o Suunnitteilla lehtimainontaa jäsenille (Helsingin uutiset,
Vantaan sanomat ja Länsiväylä) 29.5. ja 5.6.
o Vaalipaneeli -webinaareja:
o Kaksivuotinen esiopetus ke 31.3.2021
o Oppivelvollisuuden laajentaminen: helsinkiläisille opettajille 17.3. (21 henkilöä), espoolaisille ja kauniaislaisille
opettajille 18.3. (26 henkilöä)
o Tulossa vantaalaisille opettajille 6.4.2021
o
o
o
o

•

Kuntavaalit päätettiin siirtää su 13.6.2021.
Tiedoksi: Tästä johtuukin, että suunnittelemamme lehtimainoksen julkaisupäivä siirtyy.
Julkaisemme kuntavaalimainoksen Helsingin Uutisissa viikonvaihteen 29.-30.5.2021 lehdessä.
Kuntapäättäjätutkimus (liite)

Muuta:
o Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan (KENK) järjestämä Opettajat & korona-aika -tilaisuus
keskiviikkona 24.3. Paikalla myös HOAY:n edustajia
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25.-26.3. Yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa. Mukana järjestelyissä.

Merkittiin tiedoksi.

JÄSENASIAT
Ei kokousasioita.

Kokouksen päättäminen
Esitys
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o

Päätös

3/2021

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:32

kokouksen puheenjohtaja
Ulla Jauhiainen

sihteeri
Elina Byckling

